Amit az iskolai közösségi szolgálatról tudni kell

1. Kikre vonatkozik?
A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016.
január1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga
megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Tehát aki 2012/2013 tanévben kezdte a középiskolát, azt már érinti
2. Mely területeken lehet elvégezni az 50 órát?
(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az
idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűnés baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.
3. Mely intézmények lehetnek fogadószervezetek?
Fogadó szervezet lehet:












a helyi önkormányzat (közszolgáltatások, katasztrófavédelem)
a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében
a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet
a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (hitéleti, közcélú,
működésével összefüggő tevékenység)
szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve
intézmény
egészségügyi szolgáltató
közoktatási intézmény
felsőoktatási intézmény
muzeális intézmény
nyilvános könyvtár
közművelődési intézmény

4. Egy nap hány óra közösségi szolgálat végezhető?
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése
tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás,
tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás
időkeretben végezhető.
5. Kaphat-e a diák valamilyen anyagi juttatást a közösségi szolgálatért
cserébe?
Nem. A közösségi szolgálat önkéntes tevékenység és ezért a diák
semmilyen anyagi juttatásban nem részesülhet a fogadó intézmény
részéről.
A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi
közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi
érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak
pedagógiai feldolgozása.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés)
6. A közösségi szolgálat dokumentálása:
A tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa választott tevékenységek
megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való
jelentkezését, melyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve
lehet befogadni.
A tevékenység követésére a tanuló Közösségi szolgálati naplóját
naprakészen kell vezetni. Ebben a dátum, a helyszín, a teljesített órák
száma, a fogadó intézmény képviselőjének aláírása, majd a koordináló
pedagógus aláírása szerepel. E mellett ajánlott, hogy egy-egy rovat
röviden tartalmazza a végzett órákhoz kapcsolódó tevékenység leírását,
valamint a tanuló röviden, lényegre törően fogalmazza meg reflexióit.

